
 
 
 
 
 
 
  
 
Nieuwsbrief voor leden en donateurs van de NVB    10 juni 2004  
 
Beste leden en donateurs, 
Tijdens de bestuursvergadering van april j.l. werd afgesproken dat regelmatig(er) informatie 
aan leden en donateurs zal worden doorgegeven via een nieuwsbrief. Hierbij wordt gekozen 
voor één brief voor leden én donateurs omdat beiden via de NVB dezelfde doelstelling d.i. 
kwaliteitsbevordering van blenden op recept willen bereiken.  
 
NVB-bestuur 
In januari j.l. was voorzitter J.van Asperen aftredend en niet herkiesbaar. Diverse acties om 
in zijn opvolging te voorzien hebben nog niet tot resultaat geleid. Enkele benaderde leden 
aarzelen nog; het bestuur hoopt op korte termijn een nieuwe voorzitter te mogen begroeten. 
De onderwerpen welke dit jaar als actiepunten gelden vragen om een voltallig bestuur. 
 
Keurmerk 
Na de jaarvergadering in januari j.l. kwam een adhoc-werkgroep tweemaal een middag bij  
elkaar om na te gaan welke stappen er genomen moeten worden om de voortgang naar het 
Blend Plus Keurmerk N.V.B. te versnellen. Deze aanpak bleek zinvol omdat meerdere as- 
pirant Keurmerkers behoefte hebben aan verduidelijking op de onderdelen kwaliteitshand- 
boek, procedures, instructies en registratiedocumenten. Aan de eerste vergadering namen 
uitsluitend NVB-leden deel en lag het accent vergaand op detailvragen. Aan de tweede ver- 
gadering nam hr. F. Gort van Schouten Agrarisch Adviesburo deel. Die middag werd meer 
gesproken over wat voor het voeren van het keurmerk beslist vanuit de N.V.B. centraal 
aangestuurd moet worden én welke keuzes door individuele leden kunnen worden gemaakt. 
Hierbij valt o.m. te denken aan  kwaliteitscontroles van blendgrondstoffen en/of gereed 
recept, laboratoriumkeuze t.b.v. blendmonsters, externe keurmerkcontroleurs, etc. 
In juni wordt deze interne inventarisatie afgerond en besproken binnen het bestuur. Daarna 
zal in overleg met de NVB-leden worden nagegaan welke weg zal worden gevolgd. 
Overigens is het niet uitzonderlijk dat in deze fase van de geboorte van een keurmerk het 
beoogde tempo wat achterblijft; na deze ronde wordt door het bestuur een versnelling ver-
wacht. 
 
Bulkblending-congres in Straatsburg 
In november vond een driedaags congres plaats waaraan ca 150 direct in bulkblending 
belanghebbenden uit Europa deelnamen. Voordrachten werden gehouden over o.m. 
transport en opslag van ammoniumnitraat bevattende kunstmest,  kwaliteit van kunstmest 
als drager van kwaliteit in de agrarische sector en toekomstverwachtingen rond blends. 
De NVB heeft dit zg. Afcome-congres niet bijgewoond; de voordrachten zijn wel op CD- 
rom (frans) beschikbaar. Voor NVB-leden in Nederland relevante informatie kan beknopt 
in volgende nieuwsbrieven worden doorgegeven.  
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European Blenders Association (EBA) 
Aan de jaarvergadering van de EBA eind maart j.l. in Gembloux (BE) heeft de NVB via 
uw zaakwaarnemer actief deelgenomen. Door het Centre de Recherches agronomiques de 
Gembloux werden onderzoeksresultaten gepresenteerd over de (on)mogelijkheden blends 
zeer breed te strooien ( 24, 28 en 32 mtr).  Boven 28 meter met een korrelgrootte onder 
3mm. wordt het kwalitatief een probleem. Het volledige rapport is in het frans beschikbaar; 
een kortere samenvatting in het engels. Ook hiervoor geldt dat zo mogelijk een samenvatting 
wordt opgenomen in een volgende nieuwsbrief. EBA overweegt deze onderzoeksresultaten 
mee te nemen in de tweede editie van het Eurpese handboek  voor het bemesten via blends. 
De eerste versie is tegen betaling in engels en duits nog beschikbaar. Het bestuur gaat na of 
wellicht een presentatie door het researchburo in het nederlands tijdens de volgende jaarver- 
gadering in januari 2005 zinvol is. 
 
Europese blendcontacten 
Momenteel zijn binnen de EBA blendorganisaties met elkaar in contact uit Duitsland, Enge- 
land, Frankrijk, Spanje en Nederland. In België, Denemarken en Italië is wel individuele be- 
langstelling echter de organisatiegraad is lager. EBA streeft naar uitbreiding van het aantal 
leden om daardoor Europees een zwaardere gesprekspartner te worden bij industrie en over- 
heid. De NVB levert als bijdrage dat de zaakwaarnemer voor de EBA gedelegeerd lid is van 
de International Fertiliser Society (IFS) en ondersteunend gesprekspartner naar de Europese  
Commissie in Brussel. 
 
Websites 
De EBA is bereikbaar via de website http://european-blenders.org/  in franse en engelse taal 
en heeft links naar de leden in de europese landen. Recent heeft de NVB ook een eerste stap 
gezet via http:/www.meststoffenblenders.nl/. Nu reeds is het mogelijk via deze website  
contact per e-mail met de NVB op te nemen. In een later stadium kunnen links worden toege- 
voegd naar leden, donateurs, producenten, europese blenders etc. 
 
Tot zover deze juni-nieuwsbrief.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Maarten J Brand 
 
zaakwaarnemer   
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